
 
วาระที่  2     

   

รายงานการประชุมคณะกรรมการวชาการ มหาวทยาลยัสงขลานครนทร� 
ครั้งที ่48(3/2562)    

วนัพุธที ่10 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห�องประชมุ 215  สาํนกังานอธการบดี 

---------------------------- 
   

ผู�มาประชมุ 
1. ผู�อาํนวยการโครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�     กรรมการ 
   รองศาสตราจารย� ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ)                             (ทําหน�าทีป่ระธาน) 
2. รองอธการบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษา และศิษย�เก�าสัมพันธ�  กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุพจน�   โกวทยา   
3. รองอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตป�ตตานี   กรรมการ 
   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.มนทิรา  ลีลาเกรยงศักดิ์   
4. รองอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตภเูกต็ กรรมการ 
   รองศาสตราจารย� ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  
5. รองอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตสรุาษฎร�ธานี  กรรมการ 
   รองศาสตราจารย�สุชาดา  ทิพย�มนตร 
6. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 
   ดร.กวนพัฒน�  สิรกานติโสภณ 
7. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนานวตักรรมการเรยนรู�  กรรมการ 
   ดร.ธเนศ  ปานรัตน� 
8. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ  
   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศิรลักษณ�  บางโชคดี 
9. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตป�ตตานี  กรรมการ 
   อาจารย�เล็ก  แซ�จว 
10. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตภูเกต็ และ 
     รองคณบดีฝ�ายวชาการและวเทศสัมพันธ� คณะการบรการและการท�องเท่ียว    กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ 
11. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายวจัยและบัณฑิตศึกษา วทยาเขตภูเกต็ และ 
     รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม กรรมการ 
  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วระพงค� เกิดสิน   
12. คณบดคีณะศิลปศาสตร�และวทยาการจัดการ     กรรมการ 
     ดร.ชูศักดิ์  ชูศร 
13. คณบดคีณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ยุทธพงศ� เพียรโรจน�   
14. คณบดคีณะพาณิชยศาสตร�และการจัดการ  กรรมการ 
     ดร.วสุทธณี ธานีรัตน�  (แทน)   
15. รองคณบดีฝ�ายพัฒนาวชาการและทักษะการเรยนรู� คณะวศวกรรมศาสตร�  กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จรรัตน�  สกุลรตัน�   
16. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ กรรมการ 
  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลดาวัลย�  เลิศเลอวงศ� 
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17. รองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะวทยาศาสตร� กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุทธดา  รักกะเปา 
18. รองคณบดีฝ�ายการศึกษาปรญญาตร คณะพยาบาลศาสตร� กรรมการ 
  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.หทัยรัตน�  แสงจันทร� 
19. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะเภสัชศาสตร�  กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลือลักษณ�  ล�อมลิ้ม   
20. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
     ดร.ศุภชัย  ภสิัชเพ็ญ 
21. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะศิลปศาสตร�   กรรมการ 
     ดร.อัญชนา   รักทอง   (แทน) 
22. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะเศรษฐศาสตร� กรรมการ 
  อาจารย�ปพิชญา แซ�ลิ่ม    (แทน) 
23. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร�   กรรมการ   
     ดร.สัตวแพทย�หญิงสกาวพร  ประจันตะเสน 
24. รองคณบดีฝ�ายการศึกษา และวจัย คณะรัฐศาสตร�  กรรมการ 
     อาจารย�นัจมีย� หมัดหมาน 
25. รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร�  กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย�อัญชนา นังคลา 
26. รองคณบดีฝ�ายวชาการและบรการวชาการ คณะวทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
     ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน 
27. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวชาการและนวตักรรม วทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
  ดร.มูหมัหมัดอาฟ�ฟ�  อซัซอลีฮีย� 
28. รองคณบดีฝ�ายวชาการ วทยาลัยการคอมพิวเตอร� กรรมการ 
     ดร.อดิศักดิ์  อินทนา  
29. ผู�อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
     นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 
30. ผู�ช�วยผู�อํานวยการโครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู�  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวสินีนาฏ  บุญช�วย  (รักษาการ) 
31. นางอุไรรัชต�  ราชพิทักษ�                                                     กรรมการและผู�ช�วยเลขานกุาร 
32. นางจราภรณ�  ระฆัง                                                                ผู�ช�วยเลขานุการ 
 

ผู�มาประชมุไม�ได� 
1. รองอธการบดีฝ�ายการวชาการ ประธานกรรมการ 
2. รองอธการบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษา วทยาเขตป�ตตานี กรรมการ 
3. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 
4. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายการรบันกัศึกษา   กรรมการ 
5. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ  
6. ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายวชาการ วทยาเขตตรัง กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ�ายวชาการและการประกันคุณภาพ คณะวเทศศึกษา กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะนิติศาสตร� กรรมการ 
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9. รองคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร� กรรมการ 
10. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร� กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะการแพทย�แผนไทย กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะวทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย� กรรมการ 
14. รองผู�อํานวยการวทยาลัยนานาชาติ วทยาเขตหาดใหญ� ฝ�ายวชาการ กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กรรมการ 
16. รองคณบดีฝ�ายวชาการและทรัพยากรการเรยนรู� คณะศึกษาศาสตร�            กรรมการ 
17. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กรรมการ 
18. รองคณบดีฝ�ายวชาการ คณะรัฐศาสตร� กรรมการ 
19. ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร� วทยาเขตป�ตตาน ี กรรมการ 
20. รองคณบดีคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� กรรมการ 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. ดร.สมชาย  รัตนคช       ผู�อํานวยการกองบรการการศึกษา วทยาเขตป�ตตาน ี
2. นางสุปรดา  สุวรรณรัตน�         ผู�อํานวยการกองวชาการ วทยาเขตภเูก็ต 
3. นางสาวมลฤดี  แซ�แต�         กองวชาการ  วทยาเขตภูเกต็ 
4. นางสาวกชณิภา  ชัยพล           กองวชาการ  วทยาเขตภูเกต็ 
5. นางสาวสุธตา ทัศนภาณุ   กองวชาการ  วทยาเขตภูเกต็ 
6. นางสาวปรศนา ชัยดวง   กองบรการการศึกษา วทยาเขตป�ตตาน ี
7. นางสาวซาฟ�นี  ลาเต�ะ   กองบรการการศึกษา วทยาเขตป�ตตาน ี
8. นางสาวสุภาภัทร�  วัชระสวัสดิ์  กองวชาการและการพฒันานกัศึกษา วทยาเขตสุราษฎร�ธานี 
9. นางสิรน  จันทผลึก   กองวชาการและการพฒันานกัศึกษา วทยาเขตสุราษฎร�ธานี 
10. นางสาววนัสนันท�  ฉัตรศิรวรางกูร   โครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� 
11. นางสาวบุปผา  ภูมาวงค�             โครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� 
12. นางสาวราตร  ถานะสุวรรณ   โครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� 
13. นางปณิญชญาณ�  สุวรรณชาตร  โครงการจัดตั้งสํานกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� 
 

เรม่ประชุมเวลา  13.35 น. 
             ผู�อํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยนรู� แจ�งว�า ได�รับมอบหมายจากรองอธการบดี
ฝ�ายวชาการ ประธานที่ประชุมให�ทําหน�าที่ประธานที่ประชุม จากนั้น กล�าวเป�ดการประชุม และดาํเนนิการตาม
วาระการประชุมดังนี ้
 

วาระที ่ 1  เรอ่งท่ีประธานแจ�งให�ทีป่ระชมุทราบ 
               1.1 แนะนําผู�ดํารงตําแหน�ง/กรรมการใหม�     
        ประธานแนะนําผู�ดํารงตาํแหน�งใหม�/กรรมการใหม� ดังนี้   
                  วทยาเขตหาดใหญ� 
                  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุทธดา รักกะเปา  ดํารงตาํแหน�งรองคณบดีฝ�ายวชาการ   
คณะวทยาศาสตร�   
                  วทยาเขตป�ตตานี 
                  อาจารย�อัญชนา นังคลา   ดํารงตําแหน�ง  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร�  
                   อาจารย�นัจมีย� หมัดหมาน  ดํารงตําแหน�ง  รองคณบดีฝ�ายการศึกษาและวจัย คณะรัฐศาสตร� 
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                  วทยาเขตภเูก็ต 

                   ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วระพงค� เกิดสิน   ดํารงตําแหน�ง   ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายวจัยและ
บัณฑิตศึกษา วทยาเขตภูเกต็ และรองคณบดีฝ�ายวชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม                     
                  ดร.นวลนุช  เขยวหวาน   ดํารงตําแหน�ง  รองคณบดีฝ�ายวชาการและฝ�กปฏิบัติงาน    
คณะวเทศศึกษา 
 

       ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชาการ  มหาวทยาลยัสงขลานครนทร�  ครัง้ที่  
             47(2/2562)  เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 
 

             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม�แก�ไข  
 

วาระที่  3  นโยบายทางวชาการ 
             ไม�มี 
 

วาระที่ 4  เร่องเสนอที่ประชุมพิจารณา   
 4.1 การนําคะแนน PTE Pearson เป�นเกณฑ�ในการพิจารณาทักษะภาษาอังกฤษในการรับเข�า
นักศึกษา 
          ผู�ช�วยอธการบดฝี�ายพัฒนาหลักสูตรแจ�งว�า บรษัท Pearson Education ได�ติดต�อเสนอขอ 
ให�มีการนาํคะแนน PTE Pearson เป�นเกณฑ�ในการพิจารณาทักษะภาษาอังกฤษในการรับเข�านกัศึกษา  ซ่ง
คะแนน PTE Pearson สามารถเทียบคะแนนกับ IELTS และ TOEFL iBT ได�  จงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ- 
วชาการ มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�  เพื่อพิจารณารับรองคะแนน PTE Pearson  เป�นเกณฑ�ในการพิจารณา
ทักษะภาษาอังกฤษในการรับเข�านักศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

                  มติทีป่ระชุม   เห็นชอบให�มีการนาํคะแนน PTE Pearson เป�นเกณฑ�หนึ่งในการพิจารณา
ทักษะภาษาอังกฤษในการรับเข�านักศึกษา  และเป�นเกณฑ�ภาษาอังกฤษหนึ่งตามประกาศของมหาวทยาลัยเร่อง 
เกณฑ�มาตรฐานและแนวปฏิบตัิการสอบวดัความรู�ภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปรญญาตร  สําหรับการเทียบคะแนนกบัเกณฑ�มาตรฐานตามประกาศฯ ข�างต�น มหาวทยาลัยจะดําเนินการ
ต�อไป 
 

วาระที่  5  เร่องแจ�งเพื่อทราบ   
               5.1 กําหนดการดําเนินงานการสอบ TELL ME MORE/PSU English Test/IELTS TOFEL TOEIC 
                     ผู�ช�วยอธการบดีฝ�ายพัฒนาหลักสูตรแจ�งเกี่ยวกับกําหนดการดําเนนิงานการสอบ TELL ME MORE/ 
PSU English Test/IELTS TOFEL TOEIC ในป�การศึกษา 2562 ของมหาวทยาลัย ซ่งมหาวทยาลัยได�กําหนดดังนี้  
สอบจํานวน 5 รอบ   โดยแต�ละรอบของการสอบได�กําหนดวันที่ที่คณะ/วทยาเขตส�งใบรายชอ่ผู�เข�าสอบที่มีการลง
ลายมือช่อไปยังมหาวทยาลัย วันที่มหาวทยาลัยแจ�งผลการทดสอบไปยังคณะ/วทยาเขต  และวันที่ส�งข�อมูลเข�าสู� 
ระบบสารสนเทศนักศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ เพื่อนําส�งผลการสอบของ
นักศึกษาเข�าระบบสารสนเทศนักศึกษาได�เร็วข้น  ทาํให�ทราบสถานภาพของนักศึกษาที่สอบผ�านและที่ต�องพัฒนา 
 

     ที่ประชุมรับทราบ    
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            5.2 การปรับ Template การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
         ด�วยมหาวทยาลัยได�ปรับปรุง Template การจัดทาํรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยปรับ

ในหมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป  หมวดที่ 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ
และโครงสร�างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรยนรู� กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ�
ในการประเมินผลนักศึกษา และภาคผนวก สําหรับหมวดที่ 6–8 คงเดมิ  ทั้งนี้ เพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายของ
มหาวทยาลัย และการนาํส�งข�อมูลหลักสูตรซ่ง สกอ. กําหนดให�ส�งข�อมูลหลักสูตรผ�านทางระบบ CHECO  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ใช�สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรใหม� ตั้งแต�วนัที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป�นต�นไป 
 

          ที่ประชุมทราบ  และมีความเห็น/ข�อเสนอแนะดังนี้ 
                  1. หมวดที่ 2  ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
                      - หน�า 8 ข�อ 1.3 วัตถุประสงค� ให�เพิ่มคําอธบายการระบุหัวข�อวตัถุประสงค�ของ
หลักสูตร พร�อมยกตัวอย�าง 
                  2. หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาฯ 
                      - หน�า 11 ข�อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ให�เพิ่มคําอธบายดังนี้   
                          “1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน (กรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน  ให�ระบุในข�อ  2.1   
วนั-เวลาในการดําเนินการเรยนการสอนในส�วนของภาคฤดูร�อนด�วย)  
                         ข�อ 2. การดําเนินการหลักสูตร 
                         2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรยนการสอน (กรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ให�ระบุ
รายละเอียดการจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ในข�อ 1.2 ด�วย)  เพื่อให�ข�อมูลถูกต�องตรงกัน 

                  - หน�า 13 ข�อ 2.9 การจัดการเรยนการสอน ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 
                         หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรยนการสอนดังนี้  (ตัวอย�าง)                        
                             1)  มีรายวชาที่จัดการศึกษาเชงบรูณาการการเรยนรู�กับการทํางาน (Work Integrated  
Learning: WIL) เพื่อให�เกิดการเรยนรู�ที่สามารถปฏิบัติงานได�จรง เช�น การเรยนรู�ที่เน�นการลงมือทาํจรง  
การผสมผสานการเรยนรู�จากประสบการณ�จรงนอกห�องเรยนผนวกกับการเรยนในห�องเรยน ทั้งในรูปแบบของการ
ศึกษาวจัย การฝ�กงาน สหกิจศึกษา การทํางานเพื่อสังคม เป�นต�น โดยจัดให�มีรายวชาที่สอดแทรก WIL ไม�น�อย
กว�าร�อยละ …..  ของรายวชาในหลักสูตร กรณีทีม่ีความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ รัฐวสาหกิจ และเอกชน  
ให�ระบุไว�ด�วย 
                           (มหาวทยาลัยกําหนดให�ทุกหลักสูตรจัดรายวชาที่สอดแทรก WIL ไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 
ของรายวชาหลักสูตร)   โดยในส�วนนี้  ที่ประชุมมีความเห็นว�า น�าจะกําหนดเป�น   “ไม�น�อยกว�าร�อยละ 30  ใน
หมวดวชาเฉพาะของรายวชาหลักสูตร” 
                 3. หมวดที่ 4  ผลลัพธ�การเรยนรู� 
                     - หน�า  29  ตารางแสดงผลลัพธ�การเรยนรู�ระดับหลักสูตรฯ แก�คําว�า “Genaric Skill) 
เป�น “Generic Skill)   
                      - หน�า 33 ข�อ 4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ�การเรยนรู�ระดับหลักสูตร 
(PLOs) สู�รายวชา (Curriculum Mapping) ให�เพิ่ม  ความรับผิดชอบรอง และในแต�ละข�อย�อยของแต�ละ PLO 
ให�เพิ่ม (Sub  PLOs)  (ถ�ามี)   

                         - หน�า  34 ข�อ 5.  ความคาดหวังของผลลัพธ�การเรยนรู�เมื่อส้ินป�การศึกษา ในตารางกําหนด 
ป�ที่ 1 ถึงป�ที่ 4  ให�เพิ่มป�ที่ 5 และป�ที่ 6  เพื่อให�ครอบคลุมหลักสูตร 6 ป�  โดยในการระบุให�ระบจุํานวนป�ตามป�ที่
หลักสูตรเป�ดสอน 
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                 4. ภาคผนวก 
                     - ภาคผนวก ค  ตารางแสดงผลลัพธ�การเรยนรู�ระดับรายวชากับ Knowledge/Attitude/Skill  
ปรับรายละเอียดในตารางใหม� จากเดิมประกอบด�วยตาราง 3 ช�อง  คือ Knowledge/ Attitude/Skill   รายวชา 
(รหัสรายวชา ช่อรายวชา จํานวนหน�วยกติ) และกลุ�มวชา(หากสามารถจัดได�) ปรับเป�นตาราง 2 ช�อง คือ รายวชา/
กลุ�มสาระ/Module (ถ�ามี) (รหัสรายวชา ช่อรายวชา จํานวนหน�วยกติ) และ Knowledge/Attitude/Skill  
                    - ภาคผนวก จ ข�อมูลรายวชาที่จัดการศึกษาเชงบูรณาการกบัการทํางานฯ  เสนอให�ปรับ
ข�อความในหมายเหต ุ  ให�สอดคล�องกับที่ระบุไว�ในหน�า 13 ข�อ 2.9 การจัดการเรยนการสอน  ในส�วนของ   
ข�อ 1)  มีรายวชาที่จัดการศึกษาเชงบูรณาการการเรยนรู�กับการทํางานฯ  
     ทั้งนี้ ขอให�ฝ�ายเลขานุการแก�ไข/เพิ่มเติมโดยในการดําเนินการให�ปรกษาผู�ช�วยอธการบดีฝ�าย
คุณภาพหลักสูตร และประกาศใช�ต�อไป 
 

      5.3 การปรับ Template มคอ.3 - มคอ.6 สําหรับหลักสูตรที่ปรับเป�น OBE 
         ด�วยมหาวทยาลัยได�ปรับปรุง  Template  รายละเอียดของรายวชา (มคอ.3) รายละเอียดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4)  รายงานผลการดาํเนินการของรายวชา (มคอ.5)  รายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.6) โดยปรับให�สอดคล�องกับหัวข�อในหลักสูตรที่ปรับปรุงเป�น OBE รวมทั้งปรับ/
เพิม่หัวข�อให�มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล�องกับในระบบ มคอ.ออนไลน�  โดยมรีายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ แบบฟอร�ม มคอ.3 - มคอ.6 ที่ปรับใหม� ใช�สําหรับหลักสูตรที่ปรับเป�น OBE ที่เป�ด 
สอนในป�การศึกษา 2562  เป�นต�นไป   และให�จัดทําเป�นเอกสารไปพลางก�อนจนกว�าการพัฒนาระบบออนไลน�     
มคอ.3 - มคอ.6  ที่ปรับใหม�จะแล�วเสรจ็  สําหรับหลักสูตรที่ยังไม�ปรับปรุงเป�น OBE  ยังคงกรอกข�อมูลผ�านระบบ 
มคอ.3 - มคอ.6 ออนไลน�เช�นเดิมจนกว�าจะมีการปรับปรงุหลักสูตรเป�น OBE 
 

                  ที่ประชุมรับทราบ 
 

      5.4 รายงานการดําเนนิงานของสภาวทยาเขตภูเก็ต 
       สภาวทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 19(2/2562)  เมื่อวันเสาร�ที่ 27 เมษายน  2562   
ได�พิจารณาอนุมัติ/ให�ความเห็นชอบหลักสูตร/รายวชา และให�ข�อเสนอแนะเชงนโยบาย/ข�อคิดเห็นอื่นๆ  
โดยมีสาระสําคัญเร่องต�างๆ ดังนี้  ระดับปรญญาตร เห็นชอบการขออนุมัติหลักสูตรบรหารธรุกิจบัณฑิต สาขา- 
วชาการจัดการการบรการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบรการและการท�องเที่ยว  
การขออนุมัติหลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชาการจัดการการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบรการและการท�องเที่ยว  การขอเปลี่ยนแปลงช่อหลักสูตรและขออนุมัติหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชานานาชาติศึกษา (หลกัสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะวเทศศึกษา  
การขอแต�งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล�อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวชาจนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) และการขอเปล่ียนแปลง
อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของคณะวเทศศึกษา ระดับบัณฑิต- 
ศึกษา เห็นชอบการขออนุมัติหลักสูตรวทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาวทยาศาสตร�ระบบโลก (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชาวทยาศาสตร�ระบบโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  ของบัณฑิตวทยาลัยสหวทยาการวทยาศาสตร�ระบบโลกและ
การจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

         ที่ประชุมรับทราบ 






